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Naam: St. Ninians I love You (Summer) 
Geboren: 16 maart 2015

Vader: Camaro Rock ‘n’ Roll
Moeder: St. Ninians Snow-White
 
Fokker: Henk & Alette Westerhuis
Eigenaar: Henk & Alette Westerhuis

Naam:  Free Flow From The Scottish Valley (Jayden)
Geboren:  Juni 2014
 
Vader:  Easy Lover of the Loving Collies 
Moeder:  Zoe Zuckerfee Vom Traumland Woblitz-See

Fokker:  Marko Streefkerk
Eigenaar:  Hilda Rikken
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INHOUD

DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN
De vereniging Schotse Herder Vrienden is opgericht op 1 

januari 2004, ter behartiging van de belangen van de Schotse 

herdershond langhaar en Schotse herdershond korthaar. In 

de statuten is vastgelegd dat de vereniging zich ten doel stelt 

liefhebbers en vrienden van de Schotse herdershond nader 

tot elkaar te brengen en het hebben, houden en fokken van 

de Schotse herdershond in kwalitatieve zin te bevorderen.

De vereniging is zich bewust van de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid ten aanzien van het gedrag, karakter en 

gezondheid van de Schotse herdershond.

De vereniging wil een positieve bijdrage leveren aan het 

totaalbeeld van de Schotse herdershond. Deze bijdrage is 

gericht op zowel uiterlijk, gedrag, karakter als gezondheid. 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door goede 

voorlichting te geven aan kopers en (beginnende) fokkers. 

Het streven is gericht op het fokken van een stabiele en 

intelligente hond, vrij van erfelijke afwijkingen. Een Schotse 

herdershond zal met deze eigenschappen uitermate geschikt 

zijn als gezinshond.

Binnen de vereniging is kennis op allerlei gebied aanwezig. 

Leden, maar ook niet-leden, kunnen daar altijd een beroep 

op doen.

 

Activiteiten

Ter bevordering van de onderlinge contacten worden er 

diverse activiteiten georganiseerd, zoals:

•  het geven van workshops, cursussen en lezingen voor

 liefhebbers en fokkers;

• gezamenlijke wandelingen op verschillende locaties;

• het testen van de Schotse herdershond op gedrag en

 karakter;

• het organiseren van een dag waarbij het uiterlijk centraal 

staat.

Verenigingsblad

Leden van de Schotse Herder Vrienden ontvangen elk 

kwartaal het verenigingsblad met daarin allerlei artikelen over 

de Schotse herder en aanverwante zaken. 

Lassie opnieuw in de bioscoop pagina 23

Oudjes in de spotlight pagina 11

5 MEDEDELINGEN EN KALENDER 

6  VAN PLAN TOT BLIJE BAASJES

11  OUDJES IN DE SPOTLIGHT

13 HOND UITLATEN VERPLICHT

14 OP ZOEK NAAR......

16 KORTE BERICHTEN 

17 KORTE BERICHTEN

18 DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

20 CENTERFOLD: LASSIE COME HOME

23 LASSIE. OPNIEUW IN DE BIOSCOOP

27 COLUMN FOKKERS COMMISSIE

28 ONZE LEDEN AAN HET WOORD

30 HET GEHEUGEN VAN DE HOND

32 COLLIE EN KUNST

34 DE HOLLANDSE COLLIE

37 HERFST IN NEDERLAND

38 KENNELVERMELDINGEN

Van plan tot blije baasjes pagina 6
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REDACTIEONEEL

KALENDER

COLLIEWANDELING
Op deze dag wandelen we in de 
Achterhoek. De locatie en route 
worden nog bekend gemaakt.

Natuurlijk is ook deze wandeling 
afhankelijk van de ontwikkelingen 
met het Corona-virus.

Zet alvast maar een marker in de 
agenda: colliewandeling in een 
mooi gebied in Oost-Nederland!

COLLIEWANDELING
We wandelen deze keer op het 
strand van Schoorl. Veel ruimte in 
de duinen en langs het water.

Na een fikse wandeling door de 
duinen is het goed uitrusten in het 
Strandpaviljoen Struin.

Na de lunch lopen we over het 
brede strand, feest dus voor de 
viervoeters, terug naar de auto.

VAN HET BESTUUR
Het is herfst in Nederland, van 22 september tot 
21 december. Een periode van het jaar waarin de 
vereniging altijd zeer actief is met de organisatie van 
de Activiteitendag, onlangs omgedoopt in Clubdag, en 
daarnaast ook de gebruikelijke collie wandelingen. Al 
dan niet gevolgd door een workshop.

Herfst 2020 ziet er jammer genoeg anders uit 
dan wat wij als normaal beschouwen. En dit alles 
vanwege het coronavirus die de besmettelijke ziekte 
COVID-19 veroorzaakt. De meeste mensen met 
COVID-19 hebben lichte tot matige symptomen en 
herstellen zonder speciale medische behandeling, 
maar als vereniging dienen we er alles aan te doen om 
verspreiding te voorkomen.

Op moment van het verschijnen van dit herfstnummer 
lijkt het virus redelijk onder controle. In den lande zijn 
wel verscheidene hotspots, maar over het algemeen 
lijkt een tweede golf (nog) niet zo erg als die in de 
eerste maanden van dit jaar.

Hierdoor durven we wat meer te organiseren en 
ondernemen en de Algemene Ledevergadering van 
30 augustus was de eerste activiteit. Het was een 
spannende onderneming. Daar leest u alles over op 
pagina 18.

En nu dan, na de ALV. Het activiteitenteam organiseerde 
op 27 september de eerste wandeling, en wel aan het 
Erkemederstrand. Een eenvoudige wandeling, maar 
wel één waarbij de onderlinge afstand gemakkelijk 
te realiseren viel. Ook aan het hondenstrand konden 
de wandelaars elkaar de ruimte gunnen. Afspraken 
met het restaurant garandeerden dat de lunch kon 
plaatsvinden.

Als alle seinen op groen blijven staan, volgen er in 
de komende maanden weer wandelingen met onze 
viervoeters. Workshops zijn nog niet interessant; de 
kosten wegen niet op tegen het zeer beperkte publiek 
dat aanwezig mag zijn. Misschien dat het nieuwe jaar 
weer meer mogelijkheden zal bieden.

Uw voorzitter
Mart Brouwers

DIT MAGAZINE
Een grote verrassing voor dit jaar was wel de nieuwe 
film over de wereldberoemde collie “Lassie”. Deze keer 
onder de verrassende titel “Lassie - Eine Abenteuerliche 
Reise”. De regie is namelijk in handen van de 44 jarige, 
uit Bielefeld afkomstige, regisseur Hanno Olderdissen. 
Vanaf pagina 23 leest u alles over de nieuwe film en 
vergeet de centerfold niet!

Thécla Jansen neemt ons mee in het ‘proces’ van plan 
tot blije baasjes en laat ons zien wat er allemaal komt 
kijken bij een nestje met colliepups.

Collie en Kunst. Hilda Rikken vertelt en laat zien dat 
zij oneindig veel kunstwerken heeft gemaakt en gaat 
maken met onze trouwe viervoeters als voorbeeld. 
Van kleine handwerkjes en schilderijen tot aan 
beeldhouwwerken.

In de rubriek "Onze leden aan het woord" is het ditmaal 
de beurt aan Antoinette van Kruijsbergen. Zij vertelt 
over haar twee collies: Abby en Wally
Rest ons nog de oplossing van de zomerpuzzel. Dit 
was: Hoogzomer hitteplan collies. 

Veel leesplezier.
De redactie Collie en Zo.

HERFST 2020

25 oktober 2020 22 november 2020

EINDEJAARSWANDELING
Voor deze wandeling keren we 
terug naar een van de mooiste 
vestingwerken van Nederland; 
Willemstad in West-Brabant.

Rondom en op de vesting kunnen 
de honden in het losloopgebied 
naar hartelust rennen en spelen.

Na deze wandeling sluiten we het 
verenigingsjaar samen even af.

20 december 2020
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Van plan tot blije baasjes

Tekst en foto’s: Thécla Jansen

Daar zaten we dan, vanaf maart, allemaal thuis door 
Corona. Eerst wel lekker, geen woon-werk reistijd, 
langere avonden en meer tijd voor elkaar. We hadden 
direct al besloten dit jaar de fokplannen uit te stellen 
tot dat die rare coronacrisis voorbij was. Maar met het 
verstrijken van de weken begint het te knagen….zeer 
veel aanmeldingen voor een pup in de toekomst. Op 
zich is dat natuurlijk geen reden, echter vele ontroe-
rende verhalen over het gemis van een maatje na het 
in laten slapen van de collievriend..….Wat te doen? 

En ja, dan komt het moment in de tweede week van 
april: Joy loops. Eigenlijk waren we er toch wel snel 
uit; met een goede partner voor Joy gaan we er voor.
 
Een aantal maanden eerder hadden we al kennisge-
maakt met Yutah; een trotse, grote, rustige sable reu 
met Amerikaans en Fins bloed. Het prettige wil dat we 
dicht bij elkaar wonen en weten dat een dekking in de 
tuin bij Yutah mogelijk is, zodat wij als hondeneige-
naren ook de 1,5 meter kunnen waarborgen. Op 24 
april hebben Joy en Yutah kennis gemaakt en de klik 
was er direct. Daarna uiteraard de digitale dekaangif-
te verzonden aan de Raad van Beheer en nu aftellen 
tot de echo op 28 dagen na de dekking.

Bij Joy waren al snel signalen van dracht zichtbaar; 
rode tepels, minder zin in eten, soms humeurig. De 
hormonen deden hun werk goed! Toch blijft het af-
wachten, want ditzelfde gebeurt bij een schijndracht. 
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Op dag 28 naar de dierenarts waar het ook in deze tijd 
allemaal wat anders gaat dan normaal. De auto is de 
wachtkamer en Joy mocht pas binnenkomen zodra 
het haar beurt was. Daar werd gelukkig ons vermoe-
den bevestigd en er werden zeven foetussen geteld. 

Dat wil niet zeggen dat er zeven pups geboren wor-
den, want er kunnen nog foetussen afgestoten wor-
den. Ook kan er tijdens de echo een dubbeltelling zijn 
of liggen er foetussen voor elkaar in beeld. Maar, wat 
een geluk, Joy drachtig van veel pups!! Nu hopen dat 
alles verder goed blijft gaan. Bij thuiskomst direct een 
melding gedaan bij de sitebeheerder van SHV om het 
verwachte nest aan te melden. 

En dat hebben we geweten… Vanaf het moment dat 
het verwachte nest op de website van de SHV stond, 
kregen we dagelijks aanmeldingen van belangstellen-
den. Op een gegeven moment hebben we de wacht-
lijst gesloten, want de lijst werd wel erg lang. 

Wederom een periode van wachten en wachten. De 
buik van Joy groeide snel en in de zevende week van 
de dracht zagen we dat er reeds melkafscheiding 
was. In de nacht van de 60e op 61e dag van de dracht 
bleven we bij de hond op de bank te slapen, want 
de bevallingen starten vaak in de nacht. De eerste en 
daarna ook de tweede nacht gebeurde er niets. Zelf 
al helemaal moe van de ongebruikelijke slaapplek en 
de tropische dag (en voor onze begrippen ook nacht) 
temperaturen.

In de nacht van 25 op 26 juni begon het na een on-
rustige dag voor Joy. Bij de eerste tekenen start er 
in ons huishouden automatisch een strak protocol: 
doeken om de pups schoon te wrijven (check), band-
jes om de navelstreng af te binden (check), ballon-
netje om neusje/bek te ontdoen van slijm (check), 
warmte lamp hangt  (check), kruiken gevuld  (check), 
plastic zak voor nageboortes (check), nutridrops voor 
de lusteloze pup (check), geboorteboekje (check), 
weegschaal (check), fotocamera (check) . Joy is een 
heerlijke teef die alle hulp bij de bevalling graag ont-
vangt en ook alles toelaat. 

Om drie uur in de nacht begon het. Joy heeft weeën, 
plast op het kleed in de werpkist en trilt. Om 3:45 uur 
wordt de eerste pup (een mooi sable teefje) geboren. 
Om 5:30 uur zijn de tweede en 6 uur de derde pup, 
beide reutjes, geboren.  En toen stopte het. Dat kon 
niet kloppen, we hadden er toch veel meer gezien op 
de echo? Om 8:30 uur de dierenarts gebeld. Joy had 
last van weeënzwakte. Na toedienen van oxytocine 
kwam de boel weer snel op gang. 
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Om 12 uur waren er 1 teefje en 8 reuen geboren! Al-
le pups ver boven de 300 gram. Goed gedaan Joy! En 
wat lagen ze daar lekker te drinken bij de volledig uit-
geputte Joy.

 

Ook wij waren uitgeput van een nacht doortrekken en 
de verdwenen adrenaline. Om en om de wacht hou-
den bij het nest, zodat de ander even kan dutten. De 
pups houden we altijd de eerste dagen goed in de ga-
ten. Er kan natuurlijk altijd iets niet goed zijn met een 
pup. Soms is de natuur wreed. 

Na een dag toezien op de pups en de omgang van de 
moederhond  met haar kroost komt het moment om 
de mensen op de wachtlijst te benaderen. En dat is me 
toch een groot plezier. Een mens is zelden zo blij als 
dat hij/zij na lang wachten dan eindelijk het telefoon-
tje krijgt met het bericht “We hebben een pupje voor 
je beschikbaar, heb je nog interesse?” 

En of er interesse was. Binnen een dag waren alle pups 
gereserveerd. In de dagen die erop volgden plaatsten 
we foto’s en berichten van het nieuwe nest op on-
ze website en facebookpagina. Dit hebben we iede-
re week volgehouden om de nieuwe baasjes mee te 
nemen in de ontwikkeling van de pups. Zo rond een 
week of vier kwam de eigenaar van de vader van de 
pups een bezoekje brengen. Trots op het nageslacht 
van de mooie reu. Het zijn voor deze reu de eerste 
nakomelingen. Een mooie combi zonder verwant-
schap van de ouders. Een mooie nieuwe genetische 
lijn voor het ras. 

Gedurende de periode van geboorte tot vertrek wor-
den de pups iedere dag gewogen. In het begin is dat 
spannend; komen de pups genoeg aan, vallen ze niet 
af, worden de kleintjes niet aan de kant gedrukt door 
de grotere pups tijdens het zogen, heeft de moeder-
hond voldoende melk en is de voedingswaarde van 
deze melk ook goed? Allemaal vragen die je kunt af-
strepen met het dagelijks wegen van de pup. 
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En of ze groeiden. Joy had voldoende en ook nog 
erg goede melk.  Gelukkig, want dat hebben we wel 
eens anders gehad. Voor dit nest was bijvoeden met 
de fles in de eerste weken niet nodig. Na een week 
of drie proberen we al langzaamaan wat geweekte 
pupbrok met pupmelk. Dat ging erin als koek. Eén 
grote bende natuurlijk, want netjes eten moeten ze 
nog leren. En dan gaat het snel. De groeispurt start 
en de bolletjes wol worden al echte hondjes. 

In de vijfde week nodigen we de potentiele nieu-
we baasjes uit om kennis met ons te maken en met 
de pups. Dit doen we pas in week vijf, omdat er dan 
al iets van het karakter van de pup zichtbaar wordt. 
Zo kan direct een juiste match gemaakt worden tus-
sen pup en baasje. Na 10 nesten zijn wij nog steeds 
verbaasd hoe dit gaat. Dit keer bij stralend weer, fijn 
buiten aan de tuintafel de gasten ontvangen en de 
pups kunnen lekker ravotten in de tuin. De verschil-
lende families komen uiteraard afzonderlijk van el-
kaar. De éen blij en opgetogen, de ander zenuwach-
tig en weer een ander zeer emotioneel. Mooi om te 
zien dat de nieuwe baasjes zo blij zijn met de nieu-
we huisgenoot die ze over een aantal weken kunnen 
komen ophalen.

Zodra de matches zijn gemaakt, kunnen we aan de 
slag met het opmaken van het contract, Europees 
paspoort, kopiëren van de gezondheidsonderzoe-
ken, opmaken van een voedings- en 

bewegingsschema. Naast de paperassen wordt het 
puppiepakket samengesteld. Daar zit onder andere 
voer in voor de eerste weken, een knuffel, balletje, 
doek met nestgeur, voerbak, botje, riempje en iets 
lekkers voor de pup.

De pups groeien op het laatst snel. Ook vocaal laten 
ze van zich horen. Vanuit het puprennetje is het oor-
verdovend stil (alles slaapt) of er is een enorm kabaal 
(gekke vijf minuten). Het ontdekken is begonnen en 
de eerste mollen worden, naast de gaten in het ga-
zon, zichtbaar. 
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Wat een plezier hebben de monsters met alles wat ze 
vinden, stokken, ballen, slippers, etc. Het mooie van 
een zomernest is dat de pups al vrij snel zindelijk zijn. 
Na zes weken al geen poepje meer gevonden in het 
nachtverblijf in de keuken. Dat is een hele aangename 
bijkomstigheid t.o.v. een winternest waarbij je in de 
morgen wordt verblijd met een onaangename odeur 
die er ook zo niet uit is…

Met acht weken wordt het hoog tijd dat ze verhui-
zen naar hun nieuwe mandje. De socialisatie door en 
de binding met de nieuwe baasjes kan dan beginnen. 
Met pijn in het hart wordt om de beurt de één na de 
andere pup overgedragen aan een hele opgetogen, 
blije, nieuwe baas. Na vertrek slikken we even, met de 
gedachte dat de pup een heel mooi leven tegemoet 
gaat.

Wat we verschrikkelijk fijn vinden zijn de vele foto’s, 
filmpjes en andere berichten die we altijd weer ont-
vangen van de thuiskomst en eerste weken van de 
pups in zijn/haar nieuwe thuis. Zelfs jaren nadat een 
hondje bij ons is vertrokken worden we regelmatig 
verblijd met leuke afbeeldingen en berichten. Dit stel-
len we uiteraard enorm op prijs. 

Dit jaar zou ons 10e nest geboren worden en om die 
reden wilden we een reünie organiseren voor eenie-
der met een Château Mystique hond. 

Wegens Corona is besloten dit helaas uit te stellen. 
We hebben nu wel iets moois om naar uit te kijken in 
2021!!    
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Voor een nieuwe serie artikelen met het onderwerp 
'Oudjes in de spotlight' zijn we op zoek naar mooi fo-
tomateriaal van de oude viervoeters van onze leden.
Nu staan eens niet de puppies en de jonge vrolijke 
bekkies centraal, maar de grijze haren van onze zo 
trouwe metgezel(len).

In de afgelopen jaren hebben we tijdens de activitei-
ten veel collies gezien, van heel jong tot vrij oud. De 
jongste deelnemer aan de wandeling was 'slechts' 10 
weken, de oudste daarentegen was ruim 14 jaar. De 
laatste mocht een deel van de wandeling afleggen in 
de buggy. 

Onze fotografen hebben veel honden voor de lens 
gehad, maar we weten ook dat veel leden hun hon-
den zelf met enige regelmaat vastleggen op de ge-
voelige plaat. Daarom de oproep om fotomateriaal in 
te sturen naar de redactie voor deze nieuwe rubriek. 
Dit is dé kans om uw 'golden oldie' te laten stralen! 
Wij zijn benieuwd naar uw bijdrage.

 Oudjes in de spotlight
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 Hond uitlaten verplicht!

Tekst: ANP, foto: Schotse Herder Vrienden

In Duitsland wordt vanaf 2021 het uitlaten van je hond 
verplicht. Als je niet minimaal twee keer per dag je 
viervoeter mee naar buiten neemt, dan wacht je een 
flinke boete. Vraag is hoe je zo’n wet gaat handhaven.

Want wat doe je bijvoorbeeld met een hond die hele-
maal niet naar buiten wil, of die te oud is om nog uit 
te laten? In Australië bestaat al een uitlaatplicht en bij 
niet nakomen kunnen boetes oplopen tot 2.700 dol-
lar. Maar boetes of niet, feit is wel dat niet uitlaten ge-
woon slecht is voor je hond.

HANDHAVEN
Wat versta je onder uitlaten? Het is de eerste vraag die 
bij gedragsdeskundige Liselot Boersma oprijst. Want 
handhaving en exacte invulling van zo'n wet lijkt haar 
een buitengewoon ingewikkelde zaak. 
Ook Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming voor-
ziet allerhande problemen. "Je kunt wel zeggen: 
'Twee keer per dag een half uur'. Maar dat is voor de 
ene hond teveel en voor de andere te weinig." Zo 
moet je wat hem betreft rekening houden met ras, 
met leeftijd. 
Ook is hij bang dat als zo'n uitlaatplicht in Nederland 
wordt ingesteld, er grote weerstand op komt. "Voor 
je het weet hebben we allemaal hondeneigenaren op 
het Malieveld die boos zijn over de uitlaatwet."

GEDRAGSPROBLEMEN
Zowel Boersma als Nagtegaal snappen wel waarom 
Duitsland een dergelijke wet invoert en laten dan ook 

niet na het belang van uitlaten te benadrukken. "Een 
hond moet kunnen snuffelen", legt Boersma uit. "Voor 
de hond is zijn neus en geur, heel belangrijk: wie is 
hier geweest, wat is hier gevallen. Naar buiten gaan 
is voor een hond net zoiets als social media checken 
voor een mens. Helaas zie ik het nog vaak misgaan."

"De gevolgen van niet goed uitlaten zijn groot", vult 
Nagtegaal aan. "Met te weinig uitdaging gaat een 
hond zich vervelen. En dat kan tot gedragsproblemen 
leiden. Dan krijg je honden die de bank gaan slopen 
of ze worden vervelend naar andere honden of baas-
jes, als ze een keertje buiten zijn."

LEKKER MOE IS NIET PER SÉ GELUKKIG
In het Duitse wetsvoorstel staat ook dat je je hond 
niet alleen mag laten. En dat geeft volgens dierenarts 
en Libelle-dierendokter Martijntje van der Veer ook 
stof tot nadenken. "Twee keer per dag uitlaten is echt 
het minimum."

"Er zitten 24 uur in een dag, wat doe je nog meer met 
je hond behalve twee keer uitlaten?" Bewegen alleen 
is dus wat haar betreft niet genoeg. "Je moet ook het 
brein van je dier laten bewegen. Vijf minuten denk-
werk staat tegenover een uur rennen en een bal gooi-
en. De hersens moeten ratelen, dat is heel verzadi-
gend voor een hond. Want als ze weinig prikkels krij-
gen, dan kunnen ze heel ongelukkig worden."



Op zoek naar.........

Tekst en foto’s: Annemieke Timmer, de honden zijn Gaya en Zino van Gabriëlle Vink

Misschien kent u die programma’s van televisie nog 
wel….Op zoek naar Evita, Op zoek naar Jozef, Boer 
zoekt….Nu komt er een nieuw programma: Op zoek 
naar een huisdier. Ze gaan met gezinnen op zoek naar 
welk huisdier het beste past. Nu zal niet elk nieuw 
baasje meedoen met een tv-programma. Mij lijkt het 
helemaal niets. Verenigingen, clubmatches, honden-
shows allemaal kansen, die ik wel zou aangrijpen om 
mij te oriënteren.  Maar toen kwam corona, hoe ga je 
het dan aanpakken? Geen evenementen om fokkers 
en rassen te leren kennen. En dan…?

De redactie heeft mij gevraagd om mijn geheime wa-
pen in de zoektocht naar een pup met jullie te de-
len. Onze zoektocht begon bij mijn vriendin, trainer 
bij een hondenschool. Mijn dochters hadden al mee-
gedaan met de Kind-Hondtraining, die zij geeft bij 
KC Hoogeveen. Zij is in het hele proces een steun en 
toeverlaat geweest. Zij noemde ons een aantal ras-
sen, die ze vond passen bij ons gezin. Zelf had ik ook 
mijn voorkeuren. Via rasbeschrijvingen hebben we 

ons in verschillende daarvan verdiept. Na een aantal 
rasbeschrijvingen zag ik door de bomen het bos niet 
meer. Een hond is niet een ding dat je bestelt via een 
online winkel na een goede productomschrijving te 
hebben gelezen. Bij internet aankopen kijk ik vaak bij 
de ervaringen van andere mensen en dat leek mij in 
deze zoektocht ook heel fijn, de persoonlijke ervarin-
gen van anderen.

In deze tijd van corona moest ik creatief zijn in het 
contact zoeken met andere hondenbaasjes. Het in-
ternet zou uitkomst bieden. Op Facebook vond ik 
meerdere rasliefhebbergroepen. Daar kon ik vragen 
stellen en ervaringen horen van baasjes. Bewust van 
het feit dat dit allemaal persoonlijke verhalen wa-
ren, heb ik ontzettend veel geleerd van al deze reac-
ties. Nog fijner was het, dat een heleboel baasjes be-
reid waren om samen met ons een wandeling te gaan 
maken. Dit zou voor de meiden helemaal een goede 
ervaring zijn om een volwassen hond mee te maken. 
Zo kregen we een beter beeld bij een bepaald ras dan 
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een plaatje en beschrijving op een website. Ook een 
aantal fokkers was bereid ons te ontvangen, zelfs 
zonder een beschikbaar nest. Zo konden we ervaren 
hoe de volwassen hond eruit ziet, aanvoelt, zich ge-
draagt e.d. Als de meiden een pup zouden zien, zou 
het ras niet meer uitmaken. Dat leek me niet handig. 

Na een aantal rassen te hebben bekeken, waren we 
er nog niet uit. Vooral mijn oudste dochter werd niet 
heel enthousiast. Ondanks dat ik zelf de uiteindelijke 
beslissing zou maken, wilde ik haar wel mee hebben 
in de beslissing. Mijn jongste knuffelt alles wat een 
vacht en vier poten of benen heeft. Echt een die-
renvriend. Mijn oudste is meer terughoudend en had 
daarin nog wel wat stappen te maken. Totdat mijn 
vriendin appte: ‘Ik heb nu een Schotse Herder pup 
in de puppy-groep. Is dat niet wat voor jullie?’ Waar-
om dit ras nog niet eerder mijn aandacht had, weet 
ik niet. Na wat gelezen te hebben, werd ik steeds en-
thousiaster. 

Ook bij dit ras zijn er, zoals jullie natuurlijk weten, 
veel baasjes en fokkers die met veel liefde over hun 
hond en hun ras willen delen. Zo mochten we mee-
lopen met een baasje uit onze woonplaats met twee 
collie’s. Ook bezochten we een fokker, belde ik heel 
lang met twee andere fokkers en las ik alle reacties 
in de facebook-groepen. Al bij de wandeling zag ik 
mijn oudste dochter veranderen in haar houding, 
haar reactie. Bij de fokker wist ik het zeker. Dat con-
tact met de honden en die glimlach op haar gezicht 
had ik nog niet eerder gezien. Nu had ik alle gezins-
leden enthousiast. 

Via de verenigingen zocht ik contact met diverse 
fokkers. Veel hadden al lange wachtlijsten. Corona 
speelde hier ook mee. Sommige fokkers hadden be-
wust hun teefje niet laten dekken om te voorkomen 

dat er mensen bij hen een impuls- aankoop zouden 
doen. Toch vond ik het niet erg. Het gaf rust dat we 
voor dit ras gingen en op de wachtlijst staan was pri-
ma voor ons. Bij een aantal fokkers lieten we onze 
gegevens noteren. 

Ondertussen kochten wij stiekem al eens wat in de 
dierenwinkel, een knuffel en speeltje. Ook keken we 
naar superleuke trainings- en of informatiefilmpjes. 
Op Facebook volgden we een aantal baasjes en fok-
kers. 

Tot we, op moment van schrijven drie weken gele-
den, werden gebeld. Er is een nestje geboren en jul-
lie staan op de lijst! Binnenkort mogen we komen 
kijken om te zien of er een match is. Jullie snappen 
wel, we kunnen niet wachten.

Mocht het aan beide kanten klikken, heeft het he-
le proces niet eens zo heel lang geduurd. Ieder zal 
het op zijn eigen manier aanpakken, maar voor ons 
voelt dit weloverwogen en goed. Ons geheime wa-
pen in deze zoektocht bleek toch wel het persoon-
lijk contact; een bezoekje, via het internet of de tele-
foon te zijn. Ondanks dat corona een hoop niet toe-
laat, blijft het contact en de uitwisseling tussen hon-
denliefhebbers. Toch fijn dat die middelen in deze 
moderne tijd dat mogelijk maken en mensen bereid 
zijn te helpen en te delen.

Straks mogen wij een pup ontvangen waar we voor 
heel lang een echt gezinsmaatje aan hopen te heb-
ben. Dan zal het volgende proces starten van elkaar 
leren kennen, het zorgen voor en het opvoeden. 
En ook dan weet ik dat de hondenliefhebbers weer 
klaar staan om te helpen met ervaringen en advie-
zen. Heel hartelijk dank voor iedereen, die ons ge-
holpen heeft in deze zoektocht! 
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Vakantieliefde. Foto: Christine Lassche
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KORTE BERICHTEN

FOTOVERSLAGEN 
De trouwe deelnemers aan onze activiteiten en de leden 
van onze Facebookgroep weten het al lang: van iedere 
activiteit wordt een fotoverslag gemaakt voor op de 
website. Nog niet gezien en nieuwsgierig? Ga naar onze 
website en klik onder het menu ‘Activiteiten’ op de button 
‘Historie’. Onze verslagen gaan terug tot en met 2012!   

COLLIE EN ZO ARCHIEF 
Het digitale archief van dit magazine vindt u terug op 
onze website. Hier kunt u alle oude nummers van het 
magazine bekijken en zelfs downloaden. Ga naar onze 
website en klik onder het menu ‘Informatie’ op de 
button ‘Magazine’. Onder de link ‘Collie en zo Archief’ 
vind je alle magazines die we van 2013 tot en met 2017 
hebben uitgegeven. 

UW VERHAAL, UW COLUMN
We weten het haast wel zeker; ook onder onze leden 
zitten collieliefhebbers  die snel en gemakkelijk iets aan 
het papier kunnen toevertrouwen.
Daarom ons verzoek aan alle leden; zet uw ervaringen 
met uw collies eens op papier en stuur uw verhaal, 
inclusief fotomateriaal in. Dan maken we er een mooi 
item van voor ons magazine.
Durft u het aan? 
 
WIJZIGINGEN VAN NAAM, ADRES, E-MAIL
Geef uw wijzgingen zo snel mogelijk door. Dit kan ook 
via de website. Zo verliezen we elkaar niet uit het oog! 
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KORTE BERICHTEN

EIKELS ZIJN GIFTIG.

Eikels
De herfst is weer begonnen en de eikels vallen met 
grote getalen van de bomen. Veel honden vinden 
het leuk hiermee te spelen of om zelfs op te eten. Let 
hiermee op, eikels bevatten een giftige stof!
Niet alle hondenbezitters weten dat het eten of 

kauwen op eikels gevaarlijk is voor honden. In 
eikenbladeren en eikels zit de stof tannine (looizuur). 
Wanneer een hond veel tannine opeet krijgt de hond 
buikpijn, diarree en zal ook gaan braken. Het kan zelfs 
tot nierfalen en de dood leiden. Oppassen dus! Het is 
erg belangrijk dit in de gaten te houden.

Eikels bevatten tannine maar zijn niet alleen daarom 
gevaarlijk. Honden kunnen door eikels te eten ook 
verstoppingen krijgen in de darmen of kan zelfs het 
darmvlies gaan irriteren door de scherpe schil van de 
eikel.

Dennenappels en kastanjes
Dennenappels en kastanjes zijn niet giftig, ze bevatten 
geen giftige stof. Echter worden ze door honden 
vaak tijdens het spelen ingeslikt. Ook kunnen deze 
dennenappels en kastanjes leiden tot een verstopping 
in het maag-darmkanaal. Hierdoor moeten er mogelijk 
chirurgische ingrepen worden genomen. Probeer 
daarom je hond hiermee niet te laten spelen.

Het activiteitenteam organiseert bijna maandelijks een colliewandeling. Soms in combinatie met een workshop. 
Sommmige prachtige wandelgebieden doen we vaker aan dan gemiddeld en daarom zoekt het team steeds weer 
naar nieuwe gebieden.
Het Erkemederstrand, het Leenderbos, de recreatieplas Bussloo en het Naarderbos. Zomaar een viertal gebieden 
waar we vaak met onze viervoeters te gast zijn geweest. Fijne wandelingen en een goed eindpunt voor de lunch.

Vernieuwing van ons wandelportofolio is niet zo eenvoudig. We zoeken gebieden waar we de collies niet 
verplicht aan de lijn hoeven te houden, met andere woorden; losloopgebieden. Met behulp van Google kom je 
tegenwoordig al heel ver, maar niet ver genoeg. Elk gevonden gebied dient te worden verkend. Is de route lang 
genoeg, kan men er terecht met scootmobiel, is er een rustpunt halverwege en ook zo belangrijk; is er een start/
finish met een restaurant voor het parkeren van de auto's en het eventueel gebruiken van de lunch?

We hebben dus scouts nodig die op een vrije dag zo'n route gaan verkennen en hiervan verslag uitbrengen aan 
het activiteitenteam. Zo breiden we ons bestand uit en wie weet, wandelen we binnenkort bij jou in de buurt.

De vereniging zoekt nieuwe wandelgebieden!
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 Algemene ledenvergadering 2020

Tekst en foto’s: Schotse Herder Vrienden

Als eerste activiteit na de lock down, en alle ande-
re maatregelen tegen de verspreiding van het coro-
navirus, was het enigszins spannend om een datum 
te prikken voor de Algemene Ledenvergadering van 
2020. 

Om het verenigingsjaar 2019 goed te kunnen afslui-
ten, eventuele besluiten te nemen én oude of nieuwe 
bestuursleden te kiezen of herbenoemen is nu een-
maal zo’n vergadering nodig.

Viel de keuze al snel op de locatie van KC Woerden, 
enig overleg met de gemeente was wel op zijn plaats. 
De noodverordeningen van de provincie Utrecht en 
de gemeente Woerden legden een duidelijke stem-
pel op de organisatie van elke bijeenkomst. Daarom 
kon slechts een beperkt aantal personen deelnemen 
aan de ALV. 
Overigens werd het maximum aantal deelnemers niet 
gehaald. Het bestuur wijt dit enerzijds aan de terug-
houdendheid van de leden om al deel te nemen aan 
een activiteit, anderzijds aan het feit dat er geen wan-
deling vooraf gepland was.

De aanwezige leden werden voorgelicht over de fi-
nanciële status van de vereniging en de begroting 
voor het verenigingsjaar 2020.  De drie voorstellen 
voor aanpassing van het fokreglement ECVO3, de 
combinaties merle/sable en de contributiestructuur 
werden met een grote meerderheid aangenomen.

Binnen het bestuur werden Myrna Stevens en Alet-
te Westerhuis herkozen als respectievelijk secretaris 
en penningmeester. Thécla Jansen en Arie Vink ko-
men het bestuur versterken. Thécla Jansen als lid van 
de fokkerscommissie, Arie Vink als coördinator acti-
viteiten.

De uit deze vergadering voortvloeiende documenten, 
waaronder uiteraard het verslag, worden zo spoedig 
mogelijk aan de leden toegezonden.

Het dagelijks bestuur met de mondkapjes waarop het 
verenigingslogo!
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NIEUW IN DE WEBWINKEL
Nieuwe verzorgingsproducten KIVO

Een verzorgingslijn met natuurlijke ingrediënten. De werkzame stoffen in deze lijn zijn onder andere Aloë 
Vera, Sheaboter, Arganolie, Jojobaolie, Vitamine E en Honing. 

De Dog Shampoos zijn ph-neutraal, vrij van parabenen & alcohol. De Dog Sprays zijn ook nog eens vrij van 
sulfaten. De producten reinigen, bieden oplossingen voor klachten bij de hond en maskeren daarnaast 

onaangename geuren.

Bezoek ook eens onze webshop

info@mydogandme.nl

www.mydogandme.nl

natuurlijk geperste 
en krokante brokken
KIVO vers vlees
en supplementen

MY 
DOG
AND 
ME
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GOED VOOR HUID, 
VACHT EN VERTERING 

GEPERST

geëxtrudeerd

VLEESVOEDINGVLEESVOEDING

geëxtrudeerd

GEPERST

Nederlandse topkwaliteit. Unieke complete natuurlijke premium 
hondenvoeding. Met o.a. veel kwaliteit vlees, zalmolie en kruiden. 
Zeer smaakvol en gezond. Goed voor huid, vacht en vertering. 
Voor alle hondenrassen. Mail of bel voor een gratis proefpakket.

BIOFOOD premium hondenvoeding……natuurlijk het beste! 

NATUURLIJKE 
HONDENVOEDING

30 JARIG

JUBILEUM
o.a. gratis puppypakketten

Acties aangaande BIOFOOD’s 30-jarig jubileum zie Facebook       , 
Twitter       en de ACTIES pagina op onze website.
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 Lassie. Opnieuw in de bioscoop

Deze nieuwe bioscoopfilm bewijst maar weer eens 
hoe onsterfelijk de Schotse collie “Lassie” is.

De nieuwste film over de avontuurlijke collie heet 
“Lassie - Eine Abenteuerliche Reise“ en werd gescho-
ten onder de regie van de 44 jarige uit Bielefeld af-
komstige Hanno Olderdissen. 

Hoofdrollen zijn weggelegd voor onder meer Sebas-
tian Bezzel, Anna Maria Mühe en Nico Marischka.
De film is een remake van de film uit 1943, gebaseerd 
op het boek 'Lassie Come Home' van Eric Knight. 

In de oorspronkelijke film Lassie – Come Home, wa-
ren de rollen van Joe (in de huidige versie Florian) en 
Priscilla toebedeeld aan Roddy McDowall en Eliza-
beth Taylor. Voor Elizabeth was dit haar eerste MGM 
film in een lange reeks.

HET VERHAAL
Florian, bijgenaamd Flo (Nico Marischka) is 12 jaar en 
Lassie is zijn beste vriend. Zolang hij zich kan herin-
neren, hebben hij en zijn trouwe hond in een rustig 
dorpje in Zuid-Duitsland gewoond. 

Elke dag rent de hond met z'n wuivende manen door 
de graanvelden om Florian van school op te halen. 
Aan dat zorgeloze leven komt een eind als de loka-
le glasblazerij z'n deuren moet sluiten. Het eigendom 
van de plaatselijke graaf, Graf von Sprengel (Matthi-
as Habich) moet, ook al is het bedrijf al meer dan vier 
eeuwen in de familie, worden verkocht.

Florian's vader Andreas (Sebastian Bezzel) verliest 
hiermee zijn baan en het gezin driegt te moeten ver-
huizen naar een kleiner appartement. Hier mag Las-
sie niet komen wonen omdat de chagrijnige hospita 
honden daar niet toestaat.
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Het breekt bijna Florian’s hart. De Collie teef wordt 
door Florian's vader tijdelijk ondergebracht bij diens 
ex-werkgever Graf von Sprengel, die meteen op va-
kantie gaat aan de Noordzee met Lassie en zijn klein-
dochter Priscilla (Bella Beding). 

Daar wordt Lassie niet goed behandeld door de stie-
keme verzorger (Christoph Letkowski). Als de kans 
zich voordoet, rent Lassie weg en begint aan een 
avontuurlijke reis door Duitsland, altijd op zoek naar 
Florian. Maar Lassie is niet de enige die op reis gaat. 
Florian kan er ook niet meer tegen en gaat wanhopig 
op zoek naar zijn hond.

Lassie heeft over de jaren heel wat mensen gered 
uit netelige situaties maar in deze Duitse verfilming 
gaat het vooral om de hereniging van Florian met de 
hond waar hij zo dol op is. Daarvoor wordt vrijwel 
heel Duitsland van zuid naar noord en terug door-
gereisd. Het verhaal is strak geschreven en er zit een 
flinke vaart in. 

De rolverdeling in deze Duitse versie is weliswaar 
nogal traditioneel – pa is een echte vakman, de moe-
der is in verwachting, de goedaardige graaf staat bo-
ven iedereen en slechteriken krijgen hun verdiende 
loon. Lassie is het stralende en blaffende middelpunt 
en aan het eind van de film komt alles goed.

Met dank aan Dutch Film Works voor het beschikbaar 
stellen van het fotomateriaal van de film.

Voor de echte  liefhebbers van Lassie zijn er natuurlijk 
ook nog de originele films uit de 40er jaren. Een be-
spreking van deze films stond al eerder in dit maga-
zine, namelijk in het lentenummer van 2019.
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• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

• Cavom bevat alle essentiële
 voedingssto� en in de juiste
 verhouding.

• Cavom is voordelig in gebruik,
 door de hoge energiewaarde en   
 de lichte verteerbaarheid.

 Kijk op onze website of neem
 contact met ons op voor speci� eke   
 vragen over welk Cavom product 
 voor uw hond het beste is.  
 Wij adviseren u graag!

 cavom.nl

Diervoederfabriek B.V. | Tussendiepen 1-13 | 9206 AA Drachten

                     Tel. +31(0)512-515955 | Fax +31(0)512-516050 | vdm@cavom.nl

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond

CAVOM Advertentie 1/1 Pag. def 2016.indd   1 13-05-16   13:16



De Schotse Herder Vrienden is een vereniging met 
veel betrokken leden en Schotse Herderfokkers. En 
met regelmaat wordt aan de Fokkerscommissie een 
vraag gesteld die interessant kan zijn voor anderen 
binnen de vereniging. 
Vanuit de Fokkerscommissie gaan we iedereen perio-
diek middels een artikel in dit magazine op de hoogte 
houden van de vragen (en uiteraard de antwoorden) 
die bij ons binnenkomen.

Deze keer de vraag: Kan ik zonder kennel met mijn 
hond een nestje op stamboom fokken?
Het antwoord op de vraag is eenvoudig en heeft te-
gelijkertijd wat uitleg nodig. 
Het korte antwoord is: Indien je twee (FCI)stamboom-
honden van hetzelfde ras kruist, kun je voor de pups 
die worden geboren een stamboom aanvragen bij de 
Raad van Beheer. Deze pups krijgen een door de ei-
genaar gekozen naam op stamboom zonder kennel-
vermelding.

Binnen onze vereniging gelden wel regels om te kun-
nen fokken. Deze zijn te vinden via  https://schot-
seherdervrienden.nl/gezondheid/fokkerij/fokregle-
menten/.  

Als lid van de Schotse Herder Vrienden dien je mini-
maal te voldoen aan die criteria om te mogen fokken 
(of je nu alleen lid of ook kennelhouder bent). Daar-
naast dient het fokken van een nestje uiteraard een 
weloverwogen keuze te zijn. Het kost namelijk veel 

tijd om het juiste ouderpaar te vormen (uitzoeken van 
verwantschap, type hond etc.), om de pups te verzor-
gen en te socialiseren en het zorgvuldig uitzoeken en 
ontvangen van nieuwe baasjes, etc. etc.

We kunnen vanuit de Fokkerscommissie een ieder die 
deze wens heeft informeren, helpen en adviseren. 

 Column Fokkerscommissie
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Hallo mede Collie vrienden,
Er is aan mij gevraagd of ik een stukje wilde schrijven 
waarin ik wat over mijzelf vertel. Uiteraard leek mij dit 
een leuk idee en ben ik voor jullie aan de slag gegaan.

Mijn naam is Antoinette van Kruijsbergen en op 5 sep-
tember 1989 kwam ik de wijde wereld ontdekken. 
Een wereld vol wonderen en vol met dieren. Geboren 
en getogen in het mooie Land van Maas en Waal om-
ringd door de natuur is mijn liefde voor plant en dier 
dan ook geschreven in mijn DNA. 

Mijn ouders hadden bij mijn geboorte een hond. U 
raadt het al, het was een Schotse Herder. Een prachti-
ge sable reu genaamd Dingo (geboren onder de vleu-
gels van 'Of the Conny House').
Met Dingo kon ik lezen en schrijven. Waar ik ging was 
hij en andersom. Als baby lekker in zijn haren liggen 
en als peuter lekker aan de haren hangen. Op die ma-
nier heeft hij mij dan ook leren lopen en Dingo was 
één van de eerste woordjes die ik kon zeggen. 

Dingo is 12 jaar in mijn leven geweest, tot het mo-
ment van afscheid kwam. Zijn lichaam was op en hij 
heeft zelf de keuze gemaakt om te gaan waar ik hem 
niet kon volgen. 

Ik als baby samen met Dingo 
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Tekst en foto’s: Antoinette van Kruijsbergen

Onze leden aan het woord 
Liefs van Abby en Wally.



Hierna hebben we een jaar geen hond gehad, maar 
het was stil in huis. Een gevoel waar vast wel meer le-
zers zich in kunnen vinden. Na lang zoeken kwamen 
we uiteindelijk uit bij Arrow (Team Spirit Arrow). Een 
mooie tricolour reu die voor ons erg lief was, maar 
voor anderen een waar monster kon zijn. Ze zeggen 
altijd dat dieren niet discrimineren. Ik verzeker je, die 
mensen hebben Arrow nooit ontmoet. Zodra er een 
getint persoon langs kwam ging hij achter die persoon 
aan. Meestal gevolgd door iemand van ons gezin. Ja, 
dat leverde vaak wel hilarische gezichten op, zeker 
achteraf gezien, maar dat moment was het allesbe-
halve leuk. Arrow was helaas ziek. Hij had behoorlijk 
slechte heupen en waarschijnlijk nog wel meer din-
gen. Op 7-jarige leeftijd is hij aan een hartaanval ge-
storven. 

Soms lopen de dingen anders dan gepland en binnen 
nog geen week was daar onze Indy (Indiana girl of the 
Cinlyboy House). Zij was ons eerste teefje in de kleur 
sable. Ze moest herplaatst worden wegens een schei-
ding en kwam uit een familie met een behoorlijke roe-
del. Toen ze bij ons kwam was ze erg timide en moest 
ze eraan wennen dat ze nu alle aandacht kreeg die ze 
nodig had en die ze graag wilde. 
Met haar begon eigenlijk ook mijn reis in de kynologi-
sche wereld. Samen met Indy ben ik mijn hondenuit-
laatservice begonnen. Zij hielp mij om nieuwe honden 
op een goede manier mee te nemen in de groep. Ook 
maakte ze mij duidelijk of een hond wel of niet mee 
kon. Verder waren we verzot op wandelen en we heb-
ben samen dan ook heel wat kilometers gemaakt. Op 
12-jarige leeftijd hebben we haar helaas moeten laten 
gaan wegens een ongeluk. En dan moet je een keus 
maken die geen een baasje eigenlijk wil maken. 

Nu was het mijn beurt om voor een hondje te kij-
ken. We hadden alle kleuren al gehad behalve een 
blue merle, dus die keuze was al snel gemaakt. Het 
geslachte maakte niet zo veel uit, zolang het hond-
je maar gezond was en de juiste kleur had. Na lang 
zoeken, veel afwijzingen of net de pech dat er te wei-
nig blue’s waren geboren kwam ik uiteindelijk uit bij 

Abby (Abby Blue Fire Scot of Brabo Country). Uit een 
nest van negen was zij samen met nog twee zusjes de 
enige blue merle. Toen ik daar voor het eerst op be-
zoek kwam en Abby in mijn armen keeg, voelde ik mij 
na 13 jaar weer heel. De leegte die mijn maatje Dingo 
had achtergelaten was eindelijk weer gevuld met mijn 
kleine muis Abby. 

Met Abby heb ik heel hondenland wel een beetje ver-
kend. We hebben samen behendigheid gedaan, zijn 
regelmatig in de showring te vinden, zijn lid geworden 
van de Schotse Herder Vrienden en natuurlijk wande-
len we nog steeds heel graag. Ook gaat ze overal mee 
naartoe en zo kwam het dat we na vier jaar samen op-
eens een kleine pup erbij kregen. Een pup genaamd 
Wally (Our Lad Wally Scot of Brabo Country).
Nee, dit is geen pup van Abby zelf, maar wel familie. 
Wally heeft ons uitgekozen en ook hier hebben ik en 
Abby geen spijt van. Wally is echt de clown in huis en 
wordt nu steeds meer de man in huis. 
Met Wally heb ik ook toekomstplannen om te starten 
met een eigen kennel en misschien dat hij nog wel 
op een date mag met een andere leuke teef. Maar het 
heeft geen haast. Hij is immers pas 2,5 jaar. 

Zelf werk ik in een dierenwinkel en Abby en Wally mo-
gen allebei mee naar het werk. Hier bewaken ze de 
winkel en begroeten ze de klanten. Sommige klanten 
komen zelfs speciaal voor de honden naar de winkel. 
Even knuffelen en als ze er dan toch zijn nemen ze 
ook nog wel iets mee voor hun eigen beestjes. 

Wat ik verder nog te vertellen heb?
Dat bewaren we voor een andere keer. Natuurlijk mag 
je mij altijd iets vragen zodra we elkaar weer tegen ko-
men op de wandelingen. Ik hoop dat ik iedereen daar 
weer snel mag begroeten. 

Voor nu wens ik iedereen het beste in deze bizarre tij-
den en hopelijk tot snel.

Antoinette,
Abby en Wally
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 Het geheugen van de hond

Wanneer we diep in de ogen kijken van onze lieve 
viervoeter, vragen wij ons vaak af, wat er allemaal in 
dat koppie omgaat en wat hij of zij zich allemaal her-
innert. Wat weet de hond nog af van de gebeurte-
nissen van de afgelopen dagen, weken, maanden of 
zelfs jaren? Herinnert hij zich de laatste vakantie of 
kon hij niet mee en wat weet hij nog van zijn verblijf 
in het pension.

Je moet als baasje van de viervoeter inzicht hebben 
in de manier waarop het geheugen van een hond 
functioneert. Honden leven enkel in het heden en dit 
maakt dat ze zeer goed te trainen zijn. 

Hoewel de wetenschap hier wat schaars is, weten we 
wel dat honden anders met tijd en geheugen om-
gaan dan wij mensen. Een hond kan niet, zoals wij, 
in het verleden kijken of naar de toekomst uitkijken. 
Soms lijkt het prettig om je dingen te herinneren of 
om naar iets te verlangen wat in de toekomst zal ge-
beuren. Toch lijden wij als mens hieronder in de vorm 
van spijt, angst, stress, verdriet en schuldgevoelens.

Meer leren over het geheugen van een hond kan je 
helpen om te begrijpen hoe lang ze zich commando’s 
of training herinneren. Het kan ook de vraag helpen 
te beantwoorden hoe lang een hond kan onthouden 
wie je bent. En vooral na een lange periode, bijvoor-

beeld na een ziekenhuisverblijf of een vakantie.

20 SECONDEN GEHEUGEN.
Iedereen kijkt raar en ongelovig wanneer ze horen dat 
een hond enkel maar weet wat er de laatste 20 secon-
den is gebeurd. Een hond kan zich niet langer herin-
neren. We gebruiken vaak het tegenargument: “Als ik 
zijn speeltje weggooi en hij brengt het mij terug, dan 
herinnert hij zich wel goed wat hij moet doen”. Dit 
heeft echter niets met de hersenfuncties of herinne-
ringen van de hond te maken. 

Het kortetermijngeheugen van honden is dus be-
perkt, veel gebeurtenissen worden al na 20 seconden 
vergeten. Als je bijvoorbeeld thuiskomt na een lange 
dag op het werk en je schoenen kapot gekauwd te-
rugvindt, heeft het geen zin om je hond uit te foete-
ren. Hij zal zich niet eens herinneren wat hij heeft ge-
daan.

Als hij zich zou herinneren dat hij je schoenen had 
vernield, dan zou hij zich verstoppen zodra je het huis 
binnenkwam. Maar dat doet hij niet, en hij is altijd blij 
om je te zien. Dit is een goed voorbeeld van hoe hon-
den in het heden leven. Ze denken niet aan het verle-
den, vooral omdat ze het zich niet meer kunnen her-
inneren.

Tekst: Schotse Herder Vrienden, foto’s: PxHere.com
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Honden zijn zo gefokt dat ze commando’s kunnen 
opvolgen en hierop reageren. Ze hebben een natuur-
lijk instinct om mensen te helpen en te dienen. Dit in-
stinctief gedrag zorgt ervoor dat je hond weet wat hij 
moet doen wanneer je hem het commando zit, lig, af 
of zoek geeft. Hij gaat dit commando associëren. Een 
hond zal zich niet, zoals jij, kunnen herinneren hoe je 
hem geleerd hebt om te zoeken. Hij zal het comman-
do associëren met wat hij moet doen.

HOE LANG KAN EEN HOND ONTHOUDEN WIE JE 
BENT?
Honden hebben een kortetermijngeheugen en een 
associatief geheugen. Ze hebben zelfs associatieve 
herinneringen over de gebeurtenissen die ze hebben 
meegemaakt, ook al herinneren ze zich de precieze 
gebeurtenis meestal niet meer.

Misschien heb je al eens een hond opnieuw ontmoet 
die je al jaren niet meer gezien had. De hond begroet-
te je toen net als vroeger. Net alsof hij je nog herken-
de. En dat brengt wat vragen naar boven. Is het mo-
gelijk dat hij zich mij daadwerkelijk herinnert? En hoe 
lang kan een hond onthouden wie je bent?

ASSOCIATIEF GEHEUGEN.
Honden hebben dus geen langetermijngeheugen zo-
als mensen, die in staat zijn om specifieke gebeurte-
nissen gedurende een lange periode te onthouden en 
te gebruiken om beslissingen te nemen. 

Honden hebben echter wel een soort associatief ge-
heugen. Dit betekent dat hun hersenen omstandig-
heden of beelden onthouden die ze later kunnen ge-
bruiken om ze te linken aan een soortgelijke situatie 
in de toekomst.

Als je bijvoorbeeld ooit echt ziek bent geworden en 
een ambulance je heeft opgehaald, dan zal je hond 
zich dat moment herinneren. Wanneer je hond dan 
later een ambulancesirene hoort, zal hij dit geluid 
associëren met negatieve gevoelens. Hij weet mis-
schien niet precies waarom, maar hij weet dat de si-
rene hem een negatief gevoel geeft.

Aan de andere kant, als iemand erg vriendelijk was te-
gen je hond en hem veel liefde en aandacht gaf, dan 
zal hij zich dit gevoel herinneren wanneer hij deze 
persoon weer ziet en ruikt.

Associatie werkt dus in twee richtingen.

DUS.
Een hond kan zich iemand zijn hele leven herinneren! 
De associaties blijven opgeslagen in hun hersenen en 
zijn gerelateerd aan hoe die persoon hen heeft laten 
voelen.

Positieve ervaringen, vastgelegd via knuffels of voed-
sel blijven onuitwisbaar en worden voor altijd herin-
nerd. De hond zal deze persoon dan ook altijd vrien-
delijk begroeten.

Helaas worden ook de negatieve ervaringen opgesla-
gen en blijvend in het geheugen gegrift. De hond zal 
dus een onvriendelijk persoon anders benaderen.

Bronnen: 
- Hondadvies.be.
- Myanimals.com.
- Almonature.com.



Collie en Kunst

In mijn dagelijkse leven werk ik als begeleidster met 
mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt 
en wel op één van de locaties van het leer- werkbe-
drijf Stichting de Wettering. In het atelier, naast onze 
lunchroom.

Bij 'Van alles ’n bietje' in Alphen aan de Maas (zie de 
foto rechts), hebben onze medewerkers vol trots al 
diverse cadeauartikelen vervaardigd voor o.a. de jaar-
lijkse clubdag van de Schotse Herder Vrienden. Van 
tapasplank, lectuurbak, snuffelkleed en kweektasje 
tot mondkapje.  

In mijn vrije tijd ben ik creatief met allerlei materia-
len en technieken; tekenen, schilderen, haken, en 
nog veel meer. De titelfoto toont een levensgroot 
3D strijkkralenproject van een van mijn Collies. In dit 
schilderij zijn meer dan 70.000 strijkkralen verwerkt.
Maar mijn meest favoriete bezigheid is beeldhouwen. 
 
Waar ik de inspiratie/ideeën vandaan haal? Tja….. de 
meeste ideeën komen spontaan in mij op tijdens een 
heerlijke ontspannende wandeling in de vrije natuur 
met mijn geliefde collies. Vervaardig ik niet iets in het 
thema Collies, dan is het wel met mijn Collies. 

In het komende winternummer zal ik meer van mijn 
creaties tonen. Mogelijk inspireren de getoonde crea-
ties u tot het ondernemen van een passende creatie-
ve bezigheid in deze coronaperiode met een physical 
distance van 1.5 meter.   
Voor nu wens ik u veel gezondheid toe

Tekst en foto’s: Hilda Rikken
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Exclusief verkrijgbaar bij uw dierenarts. www.rawveterinarydiets.com

De compleet samengestelde en microbieel
verantwoorde, rauwe dieetvoedingslijn

Rauwvleesmaaltijden blijven voeren ook als je
hond een speciale voeding nodig heeft? Dat kan! 

Made by:

ALL LIFE BALANCE

HYPOALLERGENIC

HYPOALLERGENIC INSECT

JOINT BALANCE

RENAL BALANCE

WEIGHT BALANCE

URINARY BALANCE

MONO PROTEIN HORSE

MONO PROTEIN BALANCER

NIEUW!



 De Hollandse collie

Tekst en foto’s: Marga Megens

In de vorige uitgave van ons magazine 'Collie en Zo' 
heeft u kunnen lezen over het verschil tussen het Brit-
se en het Amerikaanse type Collie. Het Hollandse ty-
pe Collie mogen we in dit verhaal zeer zeker niet ver-
geten, ook dit type  heeft dezelfde voorouders als het 
Amerikaanse of Brits type Collie. Hiervoor moeten we 
ook weer een aantal jaren terug in de tijd.

Engels, Amerikaans of toch…..?

Uiteraard zijn er, door de jaren heen, verschillen van 
inzicht over het juiste uiterlijk van de C
ollie onder liefhebbers en fokkers ontstaan. Dat is al-
tijd al zo geweest en zal altijd zo blijven. Dit komt, of 
kwam, met name door de interpretatie van de ras-
standaard. 

In de periode van 1940 tot ongeveer 1960 hanteerde 
de 'Nederlandse Collie Liefhebbers' een interpretatie 
van de rasstandaard over het uiterlijk van de Collie 
(dit ging vooral over het hoofd) die behoorlijk afweek 
van de opvatting die men in Groot-Brittannië daar-
over had. Groot-Brittannië, het land van oorsprong,  

zou in feite maatgevend voor de Collie moeten zijn.

In die tijd, werd er door keurmeester, Johan Pieterse 
het standpunt ingenomen dat door het inkruisen van 
vreemd bloed, één daarvan was de Barzoi,  de Col-
lie qua  uiterlijk en qua karakter zo veranderde dat de 
Collie niet langer een Collie was dus ook geen her-
dershond meer kon zijn. En dat zijn uiterlijke verschij-
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ning ook niet meer voldeed aan de punten die in de 
rasstandaard waren beschreven.
Hierdoor voelden de Nederlandse fokkers zich ge-
roepen om terug te gaan naar het originele type, zo-
als dat werd aangegeven in de rasstandaard. Dat be-
tekende dat alles wat herinnerde aan de inbreng  van 
de Barzoi als “ niet acceptabel ” moest worden be-
schouwd.  Door het inkruisen van onder andere de 
Barzoi werd het hoofd te vlak en verdween de lich-
te maar waarneembare stop. De stop is het middel-
punt tussen de binnenste ooghoeken, wat het mid-
den is van een correct geplaatste stop. 

De Barzoi,  wat overigens een prachtig ras was en 
nog steeds is, gaf de Collie niet alleen een verleng-
de voorsnuit waaraan alle stop ontbrak, ook een Ro-
man Nose kwam weleens voor.

Roman Nose, Ramsneus of ook down-faced ge-
noemd betekent; weinig of geen stop en van opzij 
gezien verloopt de schedel in een gebogen lijn van-
af de schedeltop tot de neuspunt. 

De invloed van de Barzoi  had ook gevolgen op de 
structuur van de vacht, op de bouw van de romp, die 
vlak in de ribben werd, op de lengte van de benen, 
die in verhouding tot de romp voor een herdershond 
te lang werden en op het gangwerk. Ook het karak-
ter van de Collie werd in eerste instantie ongunstig 
beïnvloed door het bloed van de Barzoi, die nu een-
maal werd gefokt om op wolven en andere prooien 
te jagen. Barzoi betekend in het Russisch “snel” en 
de Barzoi kan een snelheid bereiken van 55-65 kilo-
meter per uur. 

De Barzoi is een prachtig ras maar pasten deze ei-
genschappen wel bij de Collie? 
Hoe men er toendertijd over dacht kan men het bes-
te zien door eens te bekijken wat de toenmalige Ne-
derlandse Collie Club daar in 1949 over schreef:
“Door kruisingen met de Barzoi, is de tegenwoordig 
verfijnde hond (showcollie) ontstaan. Uit de Engel-
se en Amerikaanse Collies spreekt overduidelijk het 
Barzoi-type. Hoe is het mogelijk dat men een der-
gelijk type fokt, terwijl men in de ras-punten als fout 
aangeeft het “Barzoi type”? Dit Barzoi-achtige type 
kan dus ook niet anders dan een fijner beenderstel-
sel hebben. Waar is de lichte stop gebleven, die vol-
gens de ras-punten aanwezig moet zijn?  Wij hou-
den ons in de hedendaagse fokkerij volkomen aan 
de ras-punten en het is wel eigenaardig dat al onze 
keurmeesters het met elkaar eens zijn en op dit ty-
pe blijven keuren”.

In de loop der jaren zijn de “fouten”, die met inbreng 
van andere rassen zoals  de Gorden Setter, Ierse Set-
ter en  de Barzoi,  voor het grootste deel  weer uit 
het ras gefokt en zijn alleen de eigenschappen be-
houden en verder vastgelegd, die men op prijs stel-
de. Hiertoe behoorde ook het langgerekte, smalle 
hoofd  met een lichte waarneembare stop.

Men slaagde daar in zoverre in, dat men omstreeks 
1960 een geheel eigen type Collie had ontwikkeld, 
dat vrij sterk afweek van het type waaraan men in 
Engeland en overal elders ter wereld de voorkeur 
gaf. 
Het Hollandse type Collie was aanzienlijk grover en 
was zwaarder van gewicht dan werd beschreven in 
de rasstandaard. De Collie die in Nederland gefokt 
werd,  had een te brede schedel en te veel wang,  
volgens de rasstandaard,  waardoor de typische Col-
lie-expressie ontbrak. Omdat het een type op zich 
werd,  werd er al gauw gesproken over de “Holland-
se Collie”.

Het Hollandse type Collie kreeg op tentoonstellin-
gen van Engelse en andere buitenlandse keurmees-
ters, of die in Nederland gekeurd werden door een 
buitenlandse keurmeester, een slechte beoordeling.  
Als gevolg van aanmerkingen op hun grofheid en de 
overdreven stop  viel dit type Collie volledig buiten 
de prijzen.  Zoals een Engelse keurmeester eens dit 
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type Collie beschreef: “Dit type Collie kan men het 
best beschrijven zoals in de allereerste rasstandaard  
van 1881”.

Er werd toen door een paar Nederlandse fokkers een 
aantal honden van het Engelse type geïmporteerd en 
deze honden werden op de Nederlandse tentoon-
stellingen door buitenlandse keurmeesters altijd ho-
ger gekwalificeerd dan de Hollandse Collie. Hierdoor 
ontstond er binnen de toenmalige Nederlandse Col-
lie club een heftige strijd over het juiste “type” Collie.
De Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Ne-
derland  besloot tenslotte de erkenning van de toen-
malige Nederlandse Collie Club  in te trekken.

De Hollandse Collie ziet men eigenlijk niet meer, dit 
type is zo goed als uitgestorven, heel jammer……..

Bronnen: internet, Kynologische uitdrukkingen, He-
len Catherine Cramer, Greyhound friends.
Boeken: Jan van Rheenen, De Collie, Ruud Haak, De 
Collie, Margaret Oborne, Collies

Foto’s collies: Marga Megens

Foto hieronder: links een Hollandse type en rechts een Engelse type collie (foto 2002).
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KENNELVERMELDINGEN
Gelderland Limburg

ST. NINIANS
Alette en Henk Westerhuis
Rheden
T: 06 5050 8776
E: info@st-ninians.com

NE LADY'S
Rianne Bouwmeester-Slotboom 
Winterswijk
T: 0543 521 031
E: h.bouwmeester825@kpnmail.nl

Noord-Brabant

LADY BO’S FUTURE
Marga en Huub Megens
Liessel
T: 06 5165 0725
E: info@ladybosfuture.nl

Australië

Noord-Holland

Uw kennelvermelding hier?

Stuurt u voor meer informatie over
de mogelijkheden en kosten een
e-mail aan de redactie:
redactie@schotseherdervrienden.nl 

België

Utrecht

OF STAR LIBERTY
Anita van Gerven
Neeritter
T: 06 4158 7100
E: anita-star@hotmail.com

FROM BONNY’S PLACE
Mieke Roerdink
Eibergen
T: 0545 474 829
E: info@dierenpensionmax.nl

Overijssel

CHÂTEAU MYSTIQUE
Jan en Thécla Jansen
Mariënheem
T: 06 3655 3648
E: tcmjansen@hetnet.nl

TREFOILIAN
Anneke van Mosseveld
Armidale (Australië)
T: +61 419 498 549
E: trefoilian@bigpond.com

ERVE D'OLDE STEE
Bert en Judith Steginga-Heutink
Witharen
T: 0523 67 70 00
E: info@doldestee.nl

OF GILLIAN'S SWEET LOVE
Irma Knippenberg
Zeist
T: 030 695 35 44
E: iknippenberg@ziggo.nl

MICERI'S
Micheline Druyts
Vorselaar (België)
T: +32 496 61 07 39
E: miceris@hotmail.com

AMILOVE LUVINA'S
Els Castermans
Hasselt (België)
T: +32 476 64 39 71
E: info@amiloveluvinas.be

Friesland

FRISIAN ROSES
Wilma van Teijen
Lippenhuizen
T: 06 4017 5264
E: wilmalovecollies@hotmail.com

MERLEANGUS
Jeannet van Gemert
Ouderkerk a/d Amstel
T: 06 5088 7748
E: merleangus@planet.nl

BALINGSHOEK
Miranda Hamstra
Schagen
T: 06 539 20724
E: miranda@balingshoek.com

VAN DE KUYTENBERGH
Joke Ackermans
Terblijt
T: 06 4406 6077
E: jokeackermans@gmail.com
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Dierenhospitaal Visdonk

Visdonkseweg 2a
4707 PE Roosendaal

Dierenhospitaal Visdonk locatie Tolberg Tol-
bergcentrum 53
4708 GB Roosendaal

T 0165 583 750
F 0165 583 755
E dierenhospitaal@visdonk.nl
www.dierenhospitaal-visdonk.nl

24 UUR 7 DAGEN PER WEEK
BEREIKBAAR

Diergeneeskunde in 
Roosendaal op hoog niveau

Dierenhospitaal Visdonk biedt eerste- en 
tweedelijns diergeneeskundige zorg 24 uur  
per dag 7 dagen per week.

KWALITEIT IS GEEN KWESTIE VAN TOEVAL

U kunt er voor al uw dieren terecht, of het nu 
om paarden, honden, katten, konijnen, vogels, 
runderen, varkens, etc. gaat.

Gezelschapsdierenpraktijk
Paardenpraktijk
Landbouwhuisdierenpraktijk




